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Bevallás típusa, benyújtási határidő, feltétel Áttérési kötelezettség 

 

ĖVES 

 

Határidő: az adóévet követő év február 25-ig 

 

Az adózónak évente kell adóbevallást benyújtania, ha  

● a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó 

adójának éves szinten összesített – vagy annak időarányosan éves 

szintre átszámított – összege előjelétől függetlenül nem érte el a 

250 ezer forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi 

adószámmal. 

 

 

Negyedéves bevallásra kell áttérni, ha  

● a tárgyévben az év elejétől – előjel helyesen – összesített 

fizetendő és levonható előzetesen felszámított adó 

különbözete a 250 ezer forintot elérte, vagy  

● az adóév közben az adóhatóság a vállalkozó számára 

közösségi adószámot állapított meg.  

A tárgyévi első bevallását a tárgyév első napjától azon 

negyedév utolsó napjáig terjedő időszakról kell - a negyedéves 

bevallás benyújtására előírt időpontig - benyújtania, amelyben 

az értékhatárt elérte, illetve amelyben az adóhatóság közösségi 

adószámot állapított meg, 

 

Havi bevallásra kell áttérni, ha  

● a tárgyévben az év elejétől - előjel helyesen - összesített 

fizetendő és levonható előzetesen felszámított adó 

különbözete pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte.  

A tárgyévi első bevallást a tárgyév első napjától azon 

negyedév utolsó napjáig tartó időszakról kell benyújtani, 

amelyben a különbözet a fenti összeget elérte, majd ezt a 

negyedévet követő hónaptól az adózó havi bevallásra köteles 

áttérni. 

 

NEGYEDÉVES 

 

Határidő: a negyedévet követő hó 20. napjáig. 

 

Az adózó – főszabályként – negyedéves bevallásra kötelezett, ha 

● kezdő vállalkozó, 

● a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó 

adójának éves szinten összesített – vagy annak időarányosan éves 

szintre átszámított – összege előjelétől függetlenül nem érte el a 

250 ezer forintot és közösségi adószámmal rendelkezik  

 

Havi bevallásra kell áttérni, ha  

● az év elejétől összesített elszámolandó adó pozitív előjelű és 

az 1 millió forintot elérte.  

Az első havi bevallást arról a hónapról kell benyújtani, 

amelyet megelőző bevallással lezárt negyedévben az adózó az 

értékhatárt elérte. 

HAVI 

 

Határidő: a tárgyhót követő hó 20. napjáig. 

 

Az adózó havi bevallásra kötelezett, ha  

● a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó 

adójának éves szinten összesített - vagy annak időarányosan éves 

szintre átszámított - összege pozitív előjelű és az 1 millió forintot 

elérte, 

●  csoportos áfa-alanyiságot választ 

● az ÁFA tv. 96. §-ában meghatározott közvetett vámjogi 

képviselő 

● adómentes termékimportot megalapozó közösségi 

termékértékesítésen kívül adóalanyiságot keletkeztető 

termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást belföldön nem végez  

 alanyi adómentességet választó adóalany, kizárólag 

adólevonásra nem jogosító tevékenységet folyatató adóalany, 

kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges 

jogállású adóalany, 

 közösségi adószámmal rendelkező, áfa alanynak nem 

minősülő jogi személyként, vagy az egyszerűsített vállalkozói 

adó alanyaként közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletet 

végez (csak arról a hónapról, amelyben közösségi kereskedelmet 

folytatott) 

 

 

 
Jogforrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 1. és 2. számú melléklet.  

Megjegyzés: Az átalakulással, illetve szétválással létrejövő adózó ÁFA-bevallási gyakorisága megegyezik jogelődjével. Az 

összeolvadással létrejövő adózó a gyakoribb bevallásra kötelezett jogelőd bevallási gyakoriságának megfelelően tesz eleget 

ÁFA-bevallási kötelezettségének.  

A tárgyév valamely adóbevallására vonatkozó önellenőrzés, illetőleg az utólagos adómegállapítás nem érinti a tárgyévi 

adóbevallás gyakoriságát. 


